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doTERRA Loyalty Rewards Programma Q&A

Wat is het doTERRA  Loyalty Rewards Programma (LRP)?
Met het doTERRA Loyalty Rewards Programma (LRP) ontvang je gratis 
productcredits voor maandelijkse aankopen die je via het programma bestelt. 
Als deelnemer aan het Loyalty Rewards Programma begin je direct met het 
verdienen van productcredits die kunnen worden gebruikt om doTERRA  
producten te kopen. Hoe langer je deelneemt, hoe meer credits je kunt 
verdienen - tot 30% van je totale maandelijkse Loyalty Rewards aankopen!
(Bekijk de voorwaarden van het Loyalty Rewards Programma.)

Wat zijn de voordelen van deelname aan het Loyalty Rewards 
Programma?
Als deelnemer van het Loyalty Rewards Programma ontvang je punten die je 
kunt inleveren voor een gratis product. Daarnaast kun je je met een LRP-
bestelling van minimaal 125 PV kwalificeren voor de Product van de Maand 
Club. De Product van de Maand Club is een blijvende actie, met elke maand 
een nieuw gratis product! Als deelnemer van het Loyalty Rewards Programma 
kun je je ook kwalificeren voor meer commissiemogelijkheden.

Wat houden Loyalty Rewards Credits in?
• Geen gedoe, automatische verzending van de doTERRA producten die je 

elke maand gebruikt.
• Ontvang tot 30% van de PV-waarde van jouw maandelijkse LRP-bestelling 

aan productcredits.
• Jouw LRP-productcredits voor doTERRA producten inwisselen.
• Vrijheid om jouw LRP-bestelling te wijzigen tot de dag voor jouw 

maandelijkse verzenddatum.
• Handige manier om maandelijks te voldoen aan de kwalificatie-eisen voor 

PV en bonussen.
• Krachtige loyaliteitsprikkel voor nieuwe klanten en consultants die je 

persoonlijk sponsort.
• Bekijk en gebruik Loyalty Rewards punten online in jouw mydoterra.com 

backoffice.
• LRP-bestellingen kunnen worden ingesteld om op een willekeurige dag 

tussen de 1e en de 28e van de maand verzonden te worden.

Wat zijn de voordelen van Loyalty Rewards Credits?
• Je kunt tot 30% van de productwaarde (PV) terugverdienen in punten die 

je kunt gebruiken om doTERRA producten te kopen
• Bijkomend Voordeel: Product van de Maand
• Een maandelijkse Loyalty Rewards-bestelling van in totaal 125 PV of meer 

die op of voor de 15e van elke maand wordt verwerkt, is goed voor een 
gratis product!

Hoe kan ik deelnemen aan de Loyalty Rewards Fast Track?
Wil je deelnemen aan de Loyalty Rewards Fast Track?
Nieuwe Wellness Advocates die zich aanmelden met een Natural Soluntions 
Kit en een Loyalty Rewards-bestelling van 100 PV plaatsen in de volgende 
maand* ontvangen:
100 LRP punten 
Start LRP-punten op 15%

Nieuwe Wellness Advocates die zich aanmelden met een Essential Oil 
Collection en een Loyalty Rewards-bestelling van 100 PV plaatsen in de 
volgende maand* ontvangen:
 200 LRP punten
 Start LRP punten op 20%

Nieuwe Wellness Advocates die zich aanmelden met een Business Leader 
Kit en een Loyalty Rewards-bestelling van 100 PV plaatsen in de volgende 
maand* ontvangen:
400 LRP-punten
Start LRP-punten op 25%

* Punten zijn 60 dagen na de aanmelding inwisselbaar. Indien de LRP binnen 60 dagen wordt 
geannuleerd, zal de nieuwe Wellness Advocate geen punten ontvangen. Alleen Wellness Advocates 
die voor het eerst deze specifieke aanmeldkits kopen, komen in aanmerking voor het Loyalty Rewards 
Fast Track Programma. Loyalty Rewards Fast Track aanmeldbestellingen zijn geen LRP-bestellingen en 
tellen niet mee voor de Power of 3 bonussen of andere LRP-voordelen.

Wat zijn de voorwaarden van het Loyalty Rewards 
Programma?
• Minimale maandelijkse Loyalty Rewards-bestelling van 50 PV om 

productcredits te verdienen.
• Bestellingen met een minimum van 1 PV* behouden zowel het Loyalty 

Rewards-niveau (%)† als de eerder opgebouwde punten.
• Geen maximale maandelijkse creditaccumulatiegrens.
• Productcredits vervallen 12 maanden na de datum van uitgifte.
• Productcredits kunnen alleen worden gebruikt om volledige PV-producten 

te kopen.
• Productcredits kunnen telefonisch (+44 2033180064) of online in het 

nieuwe winkelwagentje worden ingewisseld.
• Redemption bestellingen hebben geen PV.
• Een redemption fee van £2 per bestelling/verzending en 

afhandelingskosten zijn nog steeds van toepassing.
• Je dient een LRP-deelnemer te zijn gedurende 60 dagen voordat credits 

kunnen worden ingewisseld.
• Alle productcredits en het percentage worden onmiddellijk geannuleerd 

met LRP-annulering.
• Productcredits bevatten geen cash afkoopwaarde en zijn niet-

overdraagbaar.
• Annulering van de LRP-bestelling dient telefonisch gedaan te worden via de 

Klantenservice (+44 2033180064).
* Loyalty Rewards-bestellingen dienen meer dan 50 PV per bestelling te bevatten om Reward Punten 
te verdienen. † Loyalty Rewards-bestellingen dienen meer dan 50 PV per bestelling om een hoger 
Loyalty Reward niveau (%) te bereiken.

Waar is mijn LRP niet verwerkt?
De Top 7 Redenen waarom een LRP Niet Is Verwerkt:

1. De startdatum is ingesteld op een datum in de toekomst

2. Het batchnummer is onjuist, of komt niet overeen met de startdatum

3. Er staan één of meer items in backorder

4. Er zijn één of meer items met een verouderd/verkeerd SKU-nummer

5. De template is die maand al gegenereerd

6. Een LRP-bestelling werd verwerkt, maar de creditcard werd geweigerd.

7. Een persoon heeft zijn/haar LRP-datum gewijzigd naar de datum van vandaag 
of de verwerkingsdatum ingesteld met dezelfde datum als de aanmaakdatum 
(bijvoorbeeld, op de 8e werd de LRP-datum ingesteld op de 8e)

Wat gebeurt er met mijn punten als ik mijn LRP-bestelling 
terugstuur?
• Indien je jouw LRP-bestelling terugstuurt, worden de punten die je hebt 

verdiend verwijderd van jouw account.
• Indien je een artikel omruilt, dan worden de punten van jouw eerste 

bestelling teruggezet.


